
OVERDENKING 

Neem iemand in gedachten waar je geen al te hoge dunk van hebt. Iemand die 

je niet heel goed kent, maar waar je wel een mening over hebt, op grond van 

iets dat je van die persoon weet of hebt gezien. En wat je niet weet en ziet heb 

je zelf verder ingevuld. 

Over Zacheüs worden ons maar een paar dingen verteld. Allereerst hoe hij heet 

en dat is niet onbelangrijk. Zacheüs betekent de rechtvaardige, de zuivere, de 

man die eerlijk handelt. Die naam lijkt ironisch. Want het volgende dat ons over 

Zacheüs wordt verteld, is dat hij hoofdtollenaar is. En dat hij zeer rijk is. Het 

laatste dat we over hem te weten komen is dat Zacheüs klein van stuk is. 

Vorige week hoorden we een gelijkenis die Jezus vertelde over een farizeeër en 

een tollenaar. En toen is ons al het een en ander verteld over wat een tollenaar 

is en doet. Duidelijk werd dat zo iemand niet geliefd was puur en alleen 

vanwege zijn beroep. Deze Zacheüs is niet alleen tollenaar, maar zelfs 

oppertollenaar en hij is rijk. Machtig en rijk. Die Zacheüs kan nooit op een 

eerlijke manier aan zijn geld gekomen zijn, denken de mensen. Hij zal mensen 

wel flink afpersen, dat kan niet anders.  Let op, weten doen ze het niet, ze 

kunnen geen van allen in zijn portemonnee kijken, maar ze denken het wel. 

Niemand moet hem, dat minne mannetje, dat onderkruipertje, hij staat buiten 

de gemeenschap. Net als de blinde in het verhaal dat hieraan voorafgaat buiten 

de gemeenschap staat, maar dan om een hele andere reden. 

Er is heel veel wat wij van elkaar niet weten. We zien een klein stukje en vullen 

de rest zelf in, en dat invullen kost ons doorgaans weinig moeite.  

Die mensen hebben zoveel geld, ze geven alles uit voor zichzelf en kijken niet 

naar een ander om. Dat moet wel, kijk alleen maar eens hoe vaak ze op 

vakantie gaan en hoe ver. Het milieu kan ze blijkbaar ook al niets schelen.  

En die man, die is zo arrogant, weet alles altijd beter dan een ander, een 

onuitstaanbaar type. Geen wonder dat zijn vrouw het niet met hem kon 

uithouden en bij hem weg is gegaan.  

Die vrouw, die is zo stug, je komt er niet doorheen, contactgestoord, je kunt 

haar beter maar links laten liggen, er komt niets uit.  

Die jongen is zo ongelooflijk brutaal, zo losgeslagen, dat komt door de 

opvoeding, zijn ouders pakken hem niet goed aan, dat is duidelijk. 



Vorige keer hoorden we over de farizëer in de tempel die God hartelijk dankte 

dat hij niet was zoals de anderen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of 

overspelig zijn -en die in zijn gebed God ook nog even fijntjes attent maakte op 

de slechtheid van de tollenaar die daar naast hem stond te bidden. 

Vanmorgen horen we de reactie van de mensen als Jezus het huis van Zacheüs 

binnengaat en het lijkt wel alsof die mensen met z’n allen de rol van farizeeër 

vervullen. Want allen die het zien, let op allen, niet één uitgezonderd, dus ook 

de leerlingen van Jezus doen hierin mee, beginnen meteen te morren en er 

kwaad van te spreken. Wat ze erover zeggen is echt heel interessant. Voorwerp 

van hun verontwaardiging is niet Zacheüs, maar Jezus. En wat zeggen ze dan? 

Hij is het huis van een zondig mens binnen gegaan om onderdak te vinden voor 

de nacht. Het is natuurlijk uit eigenbelang dat Jezus met die rijke Zacheüs 

meegaat. Een ander motief kunnen ze niet bedenken. Schandalig vinden ze het. 

Oordelen over een ander is zo heerlijk omdat het jouzelf een gevoel van macht 

geeft. Het is een vorm van jezelf feliciteren, zoals die farizeëer in de tempel.  

En omgekeerd, als jij degene bent over wie geoordeeld wordt, om welke reden 

dan ook, en of er een kern van waarheid in dat oordeel zit of niet, geeft dat een 

gevoel van machteloosheid. Dat je totaal wordt gedefiniëerd door de blikken 

van anderen, dat je alleen nog maar het object bent van de minachting van 

allen. Dan blijft er niets meer van je over. En wil je het liefst onzichtbaar zijn. 

Dat is ook wat Zacheüs hier doet, zichzelf onzichtbaar maken. Hij heeft gehoord 

dat Jezus zal komen en hij wil hem om de een of andere reden heel graag zien. 

Hij gaat echt niet pontificaal vooraan staan om zo het mikpunt te worden van 

honende blikken en opmerkingen. Maar als hij zich ergens verdekt achteraan 

opstelt, ziet hij echt niets. Zacheüs heeft een geniaal idee en klimt in een boom. 

Een plek  waar hij niet wordt gezien, maar zelf wel kan zien, heel veilig. 

Maar dan wordt hij ontdekt. Niet door de minachtende of spottende blikken 

van de menigte, maar door Jezus, die omhoog kijkt en hem ziet zitten. En dan 

hoort hij Jezus zijn naam noemen: Zacheus! Rchtvaardige, kom tevoorschijn!  

Het is de blik van Jezus en het roepen van deze naam die in dit verhaal alles in 

beweging brengen. In Zacheüs wordt iets te voorschijn geroepen dat al heel 

lang en heel diep was weggestopt, achter zijn eigen verkeerde handelen dat tot 

een vaste gewoonte was geworden, of achter het vernietigende oordeel van de 

mensen of misschien achter allebei, - hoe dat zit blijft hier in het midden. 



Zacheüs, vandaag wil ik in jouw huis te gast zijn zegt Jezus. En Zacheus reageert 

daar onmiddellijk op. Niet met aarzeling of schrik of verwarring, wat je 

misschien zou verwachten, nee, met grote vreugde. Het lijkt wel alsof hij er al 

heel lang op zat te wachten dat dit zou gebeuren.  

En het lijkt ook wel alsof Zacheüs al veel langer heeft nagedacht over wat hij 

dan zou willen zeggen en doen, want dat klinkt zo stevig, royaal en bijna 

zelfbewust. Zacheüs staat op (daar zit het woord opstanding in!) en zegt: Kijk 

Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets 

heb afgeperst (let op: als ik…) vergoed ik het viervoudig. In dit verhaal geen 

zielige tollenaar die handenwringend vol schaamte wegkruipt, maar een mens 

die zich opricht, en zijn volle verantwoordelijkheid neemt. Een mens die de 

moed heeft zich te bekeren, zich te bevrijden uit alles waar hij in vast is komen 

te zitten en nieuwe wegen in te slaan. Om zich te laten bevrijden door iemand 

die langskomt. Iemand die eindelijk iets anders in hem ziet dan wat alle 

anderen al zo lang in hem zien. De hem weer roept bij zijn naam en hem zo 

herinnert aan zijn wezen, zijn opdracht: rechtvaardig zijn, eerlijk zijn, die hem 

zijn identiteit als mens weer teruggeeft. Die hem zoon van Abraham noemt, -en 

Abraham was de eerste die geroepen werd, die een mens is met een roeping. 

Denk nog even weer terug aan die persoon die je in het begin van de preek in 

gedachten had. Denk aan mensen waar jij moeite mee hebt.  Zou het misschien 

kunnen dat die ander waar jij je oordeel over hebt gevormd ook nog een 

andere kant heeft, maar dat jij die nooit te zien hebt gekregen? Zoals jij zelf ook 

niet altijd aan een ander dat gezicht laat zien dat je eigenlijk graag zou willen 

laten zien? Uit angst, uit onzekerheid, uit gebrek aan vertrouwen in jezelf, in de 

ander, uit valse schaamte, uit verbittering, uit… tja, zeg het maar. 

Zou het kunnen dat we er allemaal ten diepste naar verlangen werkelijk gezien 

te worden? Genoemd bij onze naam, geroepen om de mens te worden die we 

kunnen zijn, mogen zijn, en ook het liefste zouden willen zijn? Zodat datgene in 

ons wordt opgedolven en gered dat o zo gemakkelijk verloren raakt, bedolven 

onder verkeerde versies van onszelf, onder oordelen van anderen, onder al 

datgene waarin we soms zo verschrikkelijk vast kunnen komen te zitten? 

Om aan dat verlangen gehoor te geven is er moed nodig. En bovenal  

vertrouwen. Vertrouwen in het goede dat God in ons gelegd heeft, als 

mogelijkheid die altijd weer kan worden vrijgemaakt. Vertrouwen in de God die 

erop gericht is het goede mogelijk te maken. Zijn vriendschap reikt tot aan de 

hemel en zijn trouw tot aan het firmament. In zijn licht zien wij het licht. 


